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Mengenang: Pak Muhammad Senang Sembiring 
 
Laporan ini dipersembahkan untuk mengenang Pak Muhammad Senang Sembiring yang meninggal dunia 

karena COVID-19 pada 4 Juli 2021. Pak Sembiring adalah salah satu pendiri utama Blue Abadi Fund (BAF) 

saat beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif KEHATI. Ketika Conservation International dan The Nature 

Conservancy menemui Pak Sembiring terkait kemungkinan KEHATI menjadi Administrator BAF, Pak Sembiring 

sangat antusias atas potensi Blue Abadi dan menyadari pentingnya dukungan jangka panjang bagi Penduduk 

Asli Papua Barat dalam melindungi sumber daya lautnya. 

 
Pak Sembiring memberikan kontribusi penting dalam desain, peluncuran, dan pengembangan strategis BAF. 

Beliau secara proaktif mempromosikan BAF di seluruh Papua Barat dan Indonesia, serta sangat membantu BAF 

dalam membangun kredibilitas dengan komunitas lokal, pemerintah dan masyarakat sipil. Pak Sembiring 

adalah kolega dan teman tepercaya bagi banyak pemangku kepentingan BAF. Mereka semua merasa 

terhormat telah berkolaborasi dalam prakarsa yang penting dan krusial. Beliau akan tetap dikenang sebagai 

advokat yang baik hati, reflektif dan bersemangat untuk alam dan manusia. 
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Pendahuluan 

 
Yth. Komunitas Blue Abadi, 

Telah lewat lima tahun sejak kami mulai membangun Blue Abadi Fund (BAF) sebagai dana 

perwalian khusus untuk konservasi laut yang pertama di Indonesia. Dukungan BAF kepada 

organisasi lokal Papua Barat telah menghasilkan pencapaian yang signifikan di seluruh 

kawasan Bentang Laut Kepala Burung (BLKB): menurunnya praktik destructive fishing; 

meningkatnya biomassa ikan, dan tetap terjaganya kesehatan terumbu karang. Hal ini 

berkontribusi terhadap penghidupan lestari dan sosial ekonomi masyarakat lokal di BLKB. 

 
Empat tahun beroperasi juga telah mengajari kami pelajaran penting. Terlepas dari keberhasilan awal 

dalam menarik modal, Blue Abadi membutuhkan lebih banyak dana jangka panjang untuk mencapai tujuan 

strategisnya. Seiring berkembangnya kapasitas lokal, pelatihan dan penjangkauan berkelanjutan diperlukan 

untuk meningkatkan kesadaran dan rasa keterlibatan yang lebih kuat oleh para pemangku kepentingan Papua 

Barat. Tata kelola dan operasi dana telah berfungsi dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan, 

termasuk keselarasan yang lebih dalam dengan program dan prioritas konservasi Pemerintah Indonesia. 

Datangnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan finansial dan operasional kepada 

penerima hibah BAF dan terus mengganggu kegiatan. 

 
Laporan dampak dan pembelajaran ini memberikan penilaian penting atas pencapaian BAF hingga saat ini, 

tantangan yang dihadapi dan rekomendasi untuk ke depan. 

 
Silakan bergabung dengan saya dalam memuji upaya tak kenal lelah dari penerima hibah dan mitra kami. 

Kami berharap dapat berkolaborasi lebih erat dengan mitra lokal dan masyarakat Papua Barat di tahun-tahun 

mendatang untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya berharga Bentang Laut 

Kepala Burung (Bird’s Head Seascape). 

 
Dengan hormat, 

 

Pak Gellwynn Jusuf 

Ketua, Komite Tata Kelola Blue Abadi Fund 



Lima Tahun Pembelajaran dari Blue Abadi Fund 2016–2021 4  

Ucapan Terima Kasih 
 

 

Eddy Sahputra – KEHATI 

Ferdiel Ballamu – Yayasan Penyu Papua 

Gita Gemilang – KEHATI 

Ahmad Hafizh Adyas – USAID 

Heather D’Agnes – Yayasan Walton Family* 

Matthew Burton – USAID* 

Selvi Tebay – Anggota BAF SCAC 

Ketut Sarjana Putra – Conservation International 

Victor Nikijuluw – Conservation International 

Meity Mongdong – Conservation International* 

Yulianus Thebu – Anggota BAF LRC* 

Frida T. Klasin – Anggota BAF SCAC 

M. Erdi Lazuardi – Anggota BAF SCAC 

Mark Erdmann – Anggota BAF SCAC 

M.S. Sembiring – Penasihat BAF untuk KEHATI 

Ronny Megawanto – KEHATI 

Bayu Rizki – KEHATI 

 
Salmon Weyai – KEHATI 

Vidya Lanang – KEHATI 

Robert Delfs – Starling Resources 

Karen Villeda – Starling Resources 

Christopher Stone – Conservation International 

Susan Vulpas – Conservation International 

Defy Pada – Conservation International 

Laure Katz – Conservation International 

Lukas Rumetna – YKAN* 

Yono Reksoprodjo* 

Felia Salim* 

Nathaniel Dominggus Mandacan – Pemerintah Papua 

Barat* 

Chris Filardi – Nia Tero* 

Camilla Sundberg – Report Consultant 

* Anggota Komite Tata Kelola BAF 

 
 

 
© Conservation International/foto oleh Keith Lawrence 



 

 
 

Daftar Isi 
 

TENTANG BLUE ABADI FUND 6 

Blue Abadi Fund 7 

PENCAPAIAN 9 

Dukungan Donor yang Kuat untuk BAF 9 

Tata Kelola dan Administrasi Dana 10 

Pencairan Hibah yang Berhasil 10 

Hibah Dampak 11 

Pencapaian Selama Siklus 1 dan 2 11 

TANTANGAN 16 

Kapitalisasi BAF 16 

Kapasitas Lokal 16 

Sosialisasi BAF dan Kepemilikan Lokal 16 

Transisi ke Kapasitas Lokal 17 

Struktur Siklus Hibah 17 

Tata Kelola dan Operasi Dana 17 

Protokol untuk Ketidakpatuhan 18 

Dampak pada Mata Pencaharian 18 

COVID-19 dan BAF 18 

PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI UNTUK 19 

MASA DEPAN 

Dana Cadangan dan Pendanaan Jembatan Kritis 19 

Membangun Proses Pembelajaran yang Sistematis 19 

dan Melanjutkan Pembangunan Kapasitas Lokal 

Meningkatkan Upaya Komunikasi dan Penjangkauan 20 

Mengembangkan Jalur untuk Mendirikan Organisasi 20 

Lokal 

Menerapkan Siklus Hibah yang Lebih Panjang dan 20 

Lebih Konsisten 

Mengatasi Tantangan Tata Kelola dan Operasional 20 

Mengelola Tekanan Pariwisata Masa Depan 21 

Memperluas Cakupan Programatik dan Gender 22 

Pengarusutamaan 

KESIMPULAN 22 

MITRA 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

Five Years of Lessons Learned from the Blue Abadi Fund 2016–2021 



Lima Tahun Pembelajaran dari Blue Abadi Fund 2016–2021 6  

Tentang Blue Abadi Fund 

Bentang Laut Kepala Burung 

Pada tahun 2004 Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC) dan WWF-Indonesia bekerja 

sama dengan komunitas lokal Papua Barat, masyarakat sipil dan pemerintah untuk meluncurkan inisiatif Bentang 

Laut Kepala Burung (Bird’s Head Seascape/BHS) di Papua Barat dan Papua di Indonesia. Upaya kolektif ini  

bertujuan melindungi beberapa habitat laut yang paling beragam di dunia sembari memastikan ketahanan pangan 

dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. 
 

LOKASI BENTANG LAUT KEPALA BURUNG 

 

Hingga saat ini, BHS telah berkembang menjadi model internasional untuk konservasi laut skala besar yang 

efektif, didorong oleh masyarakat, dengan hasil konservasi dan mata pencaharian yang dapat dibuktikan. Di dalam 

BHS terdapat jaringan 26 Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang mencakup 5,2 juta hektar ekosistem laut kritis yang 

ditunjuk dan dikelola dengan tujuan untuk melindungi kawasan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati 

dan ketahanan pangan lokal. BHS melibatkan lebih dari 50 mitra di seluruh masyarakat pesisir, pemerintah lokal 

dan nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dan lokal, lembaga akademis, dan sektor swasta. 

 
Pada tahun 2015, koalisi CI-TNC-WWF mulai mengembangkan strategi untuk BHS guna memastikan keberlanjutan 

finansial di masa depan. Strategi tersebut mencakup alokasi anggaran publik serta pendapatan berbasis biaya 

dari industri wisata selam yang berkembang yang berpusat di sekitar KKL di Kabupaten Raja Ampat. Pada tahun 

2017, untuk mengisi kesenjangan pembiayaan yang tersisa, koalisi meluncurkan Blue Abadi Fund (BAF), dana 

perwalian konservasi laut khusus pertama di Indonesia. 
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Saat ini BAF mewakili sekitar 25 persen dari BHS, merupakan pendanaan paling fleksibel yang tersedia untuk 

mendukung biaya operasional BHS, menyediakan dana hibah penting untuk serangkaian aktor pemerintah daerah 

dan non-pemerintah yang memainkan peran penting dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari BHS. 

Mungkin sama pentingnya, BAF telah membantu memobilisasi berbagai pemangku kepentingan utama untuk 

sasaran bersama: keberlanjutan keuangan jangka panjang untuk BHS. 
 

SUMBER PENDANAAN TAHUNAN BENTANG LAUT KEPALA BURUNG 

Tentang Blue Abadi Fund 

BAF menyediakan aliran dana jangka panjang yang aman dan stabil untuk memastikan bahwa ekosistem laut 

BHS dikelola dan dilindungi secara berkelanjutan oleh penjaga lingkungan setempat, memberikan manfaat bagi 

masyarakat setempat. Dana tersebut terdiri dari dana abadi dan dana cadangan yang saling melengkapi untuk 

memastikan kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang dapat terpenuhi. Setelah upaya penggalangan 

dana awal oleh mitra koalisi, kapitalisasi BAF mencapai US$23,45 juta: US$5 juta dalam dana cadangan dari 

USAID dan US$18 juta dalam dana abadi. 
 

 
KOMITMEN PENDANAAN BFA 

DONOR   

 DANA ABADI DANA CADANGAN 

Yayasan Walton Family USD 6,75 juta – 

Fasilitas Lingkungan Global USD 2,63 juta – 

Yayasan MacArthur USD 3 juta – 

Nia Tero USD 3 juta – 

TNC & Matching Donor USD 1 juta – 

USAID – USD 5 juta 

TOTAL: USD $23.45 JUTA 

DONOR BAF DAN KOMITMEN PENDANAAN PER OKTOBER 2021 
 

Rencana strategis 5 tahun menguraikan dua strategi prioritas yang didukung oleh aset BAF: 

1. Meningkatkan pengelolaan bersama yang efektif setidaknya 3,6 juta hektar jaringan KKL BHS yang 

diamanatkan pemerintah 

2. Memobilisasi dan memberdayakan jaringan organisasi masyarakat sipil lokal di BHS untuk melengkapi upaya 

konservasi yang diamanatkan pemerintah melalui kegiatan berikut: 
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• pendidikan dan penjangkauan 

• konservasi spesies dan ekosistem 

• ilmu konservasi dan pemantauan 

• pembangunan berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir 

• jaringan tingkat bentang laut, koordinasi dan pengembangan kapasitas 
 
 

 

Dana didistribusikan ke mitra lokal melalui dua jalur: 
 
 

1. HIBAH UTAMA 

US$25.000-500.000 per tahun 

2. HIBAH INOVASI (INOVASI) 

US$1.000-25.000 per tahun 

 
Hibah primer berfokus pada proyek yang terkait dengan dua strategi prioritas BAF, sedangkan hibah Inovasi 

digunakan untuk mempromosikan inovasi, menumbuhkan mitra baru, menyediakan dana untuk kegiatan yang 

secara tradisional berada di luar cakupan pendanaan pemerintah, dan membangun kapasitas organisasi lokal 

untuk mengelola hibah langsung dari para donatur. 

 
BAF diatur oleh Komite Tata Kelola yang terdiri dari 10 pemangku kepentingan, terdiri dari individu (mayoritas 

adalah orang yang ditunjuk non-pemerintah) dari sektor-sektor berikut: 

 
PEMERINTAH NASIONAL MITRA PEMBANGUNAN 

PEMERINTAH PROVINSI (PAPUA BARAT) BIDANG SWASTA 

MAJELIS RAKYAT PAPUA MASYARAKAT SIPIL 

 
Individu sukarelawan dengan keahlian khusus terdiri dari tiga sub-komite penasihat: Penasihat Investasi, 

Perwakilan Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Konservasi. 

 
Dana disimpan di lembaga Trustee yang berbasis di Singapura dan diinvestasikan dengan manajer aset global. 

Operasi sehari-hari Dana diawasi di Indonesia oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). 

 
 
 

STRUKTUR TATA KELOLA BAF 
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Pencapaian 

Sejak didirikan, BAF telah mencapai beberapa tonggak penting, menjadikannya kisah sukses besar di dunia 

keuangan konservasi laut. 

 

1. Dukungan Donor yang Kuat untuk BAF 

Hingga saat ini, Blue Abadi telah mengumpulkan dana lebih dari US$23,45 juta dan telah mendistribusikan US$4,1 

juta dalam bentuk hibah kepada 27 mitra konservasi lokal Indonesia. 
 

GARIS WAKTU BAF 
 

 
AREA YANG DIDUKUNG OLEH HIBAH BAF 
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2. Tata Kelola dan Administrasi Dana 

Di seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan hibah BAF dipandang secara umum sejalan dengan tujuan 

strategisnya. 

 
Tata kelola multi-stakeholder BAF telah menjadi salah satu pencapaian utama sejauh ini. Pembentukan dengan 

Komite Tata Kelola multi-stakeholder, Administrator (KEHATI) dan tiga komite penasihat secara umum telah berjalan 

dengan baik. Seperti semua entitas yang baru dibentuk, Komite Tata Kelola yang beranggotakan 10 orang 

menghadapi beberapa tantangan awal sebelum dapat beroperasi secara efektif. Komite mengadopsi pendekatan 

“belajar sambil melakukan” untuk meningkatkan prosedur. Selama waktu ini, bimbingan dan dukungan dari CI dan 

TNC terbukti sangat penting, seperti pelatihan awal dalam operasi dan administrasi BAF untuk memastikan Komite 

Tata Kelola dapat berkumpul dan beroperasi dengan cepat. Setelah 10 kali rapat formal, Komite Tata Kelola hari ini 

mampu menjalankan pengambilan keputusan, pengawasan, dan bimbingannya untuk BAF—dicontohkan selama 

pandemi COVID-19 ketika Komite dengan cepat mengambil keputusan terkait penyaluran dana hibah darurat. 

 
Selain itu, Komite Tata Kelola telah menunjukkan pentingnya memiliki pemangku kepentingan yang beragam, 

khususnya yang berkaitan dengan perwakilan dari pemerintah Papua Barat dan masyarakat adat. Menjaga dan 

memastikan rotasi anggota Komite juga penting; meskipun pada awalnya, masa jabatan hampir semua anggota 

diperpanjang untuk memastikan kesinambungan pengambilan keputusan selama tahap awal IMF. 

 
Sebagai administrator yang efektif secara keseluruhan dalam pengelolaan dana BAF dan hubungan penerima 

hibah, KEHATI awalnya bergulat dengan tantangan karena pengalamannya yang terbatas dalam menangani 

isu-isu konservasi masyarakat dan laut di Papua Barat. Menyadari kebutuhan untuk dekat dengan konstituennya, 

KEHATI telah mendirikan kantor kecil di Papua Barat dan sekarang berinteraksi langsung dengan penerima 

hibah dan mitra BAF. Mempertahankan kehadiran lokal ini sangat penting untuk kesuksesan BAF di masa depan, 

dan sasarannya adalah untuk mengembangkan lebih banyak kapasitas lokal, meningkatkan penjangkauan dan 

komunikasi lokal, dan lebih mendalami pekerjaan Blue Abadi di komunitas BHS Papua Barat. 

 
Mengingat KEHATI mengelola tidak hanya BAF tetapi juga program pendanaan lainnya, Prosedur Operasi Standar 

yang ditetapkan tidak selalu sesuai dengan operasi dan kebutuhan BAF, yang terkadang menimbulkan tantangan; 

misalnya, ketika pandemi global meningkatkan kebutuhan dana darurat bagi penerima hibah untuk melanjutkan 

operasi, ketidakfleksibelan ini menyebabkan KEHATI tidak dapat memproses tiga hibah darurat; sebagai gantinya, 

CI mengeluarkan dana langsung ke penerima hibah BAF. Sebagai tanggapan, KEHATI terus beradaptasi dan 

meningkatkan proses terkait BAF. 

 
KEHATI telah berhasil menyelenggarakan pelatihan dengan penerima hibah tentang pengelolaan dan administrasi 

keuangan. Sementara pelatihan yang signifikan diperlukan selama siklus hibah 1 dan 2, sistem dan proses 

penerima hibah sekarang sebagian besar sudah ada. Apalagi kolaborasi antara KEHATI dan tiga komite 

penasihat secara umum telah berjalan dengan baik. Secara khusus, kolaborasi antara KEHATI dan Komite 

Penasehat Sains dan Konservasi telah terbukti produktif, dengan satu pertemuan resmi dan beberapa pertemuan 

konsensus sepanjang tahun. 

 

3. Pencairan Hibah yang Berhasil 

BAF telah berhasil menyelesaikan tiga siklus hibah: 

• Siklus 1 (2017-18, durasi 18 bulan) 

• Siklus 2 (2019-20, durasi 12 bulan) 

• Hibah tanggap darurat COVID-19 di luar siklus (2020-21, durasi 12 bulan) 

 
Selama dua siklus hibah pertama, BAF mendistribusikan US$2,8 juta kepada penerima hibah utama melalui 12 

hibah, dan US$300.000 kepada 27 proyek Inovasi. Pembagian antara dua siklus hibah pertama dapat dilihat di 

bawah ini. Pada bulan September 2021, Komite Tata Kelola BAF menyetujui Siklus (3) hibah baru dengan total 

US$1 juta. 
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DISTRIBUSI GEOGRAFIS HIBAH 

 
 

Dengan dimulainya pandemi pada awal tahun 2020, BAF mengeluarkan beberapa hibah “di luar siklus” senilai 

total US$1 juta dan berlangsung rata-rata 12 bulan, dimungkinkan melalui dana darurat dari Yaysasan Walton 

Family dan sisa dana dari USAID. Pendanaan ini memungkinkan penerima hibah utama melanjutkan fungsi inti 

seperti pemantauan dan penegakan KKL. 

 

4. Hibah Dampak 

Melalui dua siklus pemberian hibah, BAF telah mencapai hasil positif di semua strategi prioritasnya. Keadaan 

beberapa ekosistem telah membaik, demikian pula ketahanan pangan; batas KKL telah ditegakkan secara efektif; 

dan masyarakat Papua Barat telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Program BAF telah meningkatkan 

kesadaran organisasi lokal dan masyarakat tentang masalah yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam 

yang tidak berkelanjutan—dan telah menciptakan momentum untuk lebih memahami dan mengatasi masalah ini. 

 
PENCAPAIAN SELAMA SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

Ilmu Konservasi dan Pemantauan 

Dengan dukungan BAF, UNIPA (Universitas Negeri Papua) telah berhasil melakukan pemantauan dampak sosial 

dan ekologi situs di Bentang Laut Kepala Burung untuk menilai kinerja dan memungkinkan pengelolaan adaptif. 

Laporan Kondisi Bentang Alam terbaru yang dirilis pada Agustus 2020 mencakup periode pemantauan ekologi 

dan sosial selama dua tahun1. Laporan selanjutnya akan dirilis setiap tiga tahun. Hasil utama dari laporan tahun 

2020 diilustrasikan di bawah ini. 

 
 
 

1  https://science4conservation.com/birds-head-seascape-monitoring-publications/ 

https://science4conservation.com/birds-head-seascape-monitoring-publications/
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Grafik di atas menunjukkan status dan tren kesehatan ekosistem dan kesejahteraan manusia di Bentang Laut 

Kepala Burung, termasuk jaringan KKL Raja Ampat, jaringan KKL Kaimana dan Taman Nasional Cenderawasih, 

berdasarkan pemantauan ekologi (biomassa terumbu karang dan ikan) dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh 

UNIPA. Indikator utama kesehatan dan fungsi ekosistem tetap stabil atau membaik sejak periode pemantauan 

sebelumnya. Juga, tidak mengherankan, indikator sosial ekonomi menunjukkan campuran tren positif dan 

negatif, sebagian karena pendorong sosial ekonomi yang lebih besar di Papua Barat (kebijakan publik, kegiatan 

pembangunan ekonomi, tren sosial, dll.). 

 
Konservasi Spesies dan Ekosistem 

Sebagian karena dukungan pendanaan yang konsisten dari BAF, praktik penangkapan ikan yang merusak telah 

berkurang secara signifikan, ditentukan oleh patroli rutin dan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh otoritas 

lokal dan tim berbasis masyarakat dan peningkatan tutupan karang keras. Populasi penyu juga meningkat secara 

signifikan di dua lokasi prioritas, Tambrauw dan Sayang Piay. Hibah BAF telah menyediakan dana penting untuk 

organisasi lokal yang memantau sarang di habitat penting untuk penyu hijau, belimbing, sisik dan lekang. 
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Pengelolaan dan Penegakan KKL 

Sebagian besar pemberian hibah BAF berfokus pada kegiatan inti yang terkait dengan pengelolaan jaringan 

KKL di BHS. Ini termasuk beberapa pendanaan hibah kepada Badan Pemerintah Provinsi (BLUD-UPTD) yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan KKL yang efektif dan untuk mendukung pengaturan pengelolaan 

bersama masyarakat/pemerintah untuk KKL. 

 
Untuk semua KKL yang didukung, kegiatan patroli dilakukan setidaknya sekali seminggu dengan sebagian besar 

tim KKL berpatroli dua kali seminggu. Mengingat frekuensi patroli yang lebih besar, tim patroli mencatat lebih 

banyak pelanggaran, yang sebagian besar adalah penangkapan ikan di zona larang tangkap KKL. Pelanggaran 

lain yang jarang terjadi termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak tepat dan merusak, pemanenan spesies 

yang dilindungi, penangkapan ikan tanpa izin dan pariwisata tanpa membayar biaya masuk. 
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Pendidikan dan Sosialisasi 

BAF mendukung berbagai program pendidikan lingkungan di seluruh BHS, karena beberapa penerima hibah 

melakukan program pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Program-program ini sering melibatkan kunjungan 

ke sekolah dasar dan desa-desa dan memberikan kegiatan pendidikan lingkungan yang interaktif kepada anak- 

anak sekolah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAF juga mendukung berbagai program penjangkauan yang ditujukan kepada masyarakat umum, seperti 

pemutaran dan perayaan film konservasi serta peringatan hari besar keagamaan dengan tema konservasi  

berbasis masyarakat. 

 
Pembangunan Berkelanjutan dan Mata Pencaharian Pesisir 

Menurut database pengunjung yang disimpan oleh Pemerintah Provinsi, kedatangan wisatawan ke BHS 

meningkat lebih dari 3.000 persen antara 2007 dan 2019, secara signifikan berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi lokal dan menghasilkan peningkatan peluang mata pencaharian. Pemeliharaan kesehatan ekosistem di 

seluruh bentang laut telah berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan. Karena sebagian besar dukungan 

BAF ditujukan untuk menegakkan pengelolaan KKL, ini telah memastikan kesehatan terumbu yang berkelanjutan, 

yang membantu menjaga lingkungan pendukung untuk mendukung peluang wisata berbasis alam bagi 

masyarakat Papua Barat. Banyak hibah BAF telah difokuskan pada pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pariwisata berkelanjutan dan proyek pengembangan mata pencaharian 

lainnya. 
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Jaringan Tingkat Bentang Laut, Koordinasi Dan Pengembangan Kapasitas 

Untuk memperkuat koordinasi di seluruh mitra konservasi di BHS, pendanaan BAF telah memfasilitasi 

pengembangan kapasitas dan kegiatan pengorganisasian tingkat bentang laut, termasuk pertukaran informasi 

dan keterlibatan kebijakan. BAF juga mendukung berbagai proyek pengembangan kapasitas yang berfokus pada 

pengelolaan KKL, mata pencaharian berkelanjutan, dan pengelolaan proyek. 
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Tantangan 

Terlepas dari banyak keberhasilannya, Blue Abadi Fund juga mengalami beberapa tantangan sejak awal. 

 

Kapitalisasi BAF 

Sementara peningkatan modal awal untuk BAF berhasil, terbukti sulit untuk menghasilkan peluang pendanaan 

baru. Setelah kapitalisasi awal dana abadi sebesar US$18 juta, CI, TNC dan lainnya bertujuan menggalang 

dana lebih banyak untuk mencapai target US$32 juta. Sementara itu, dari 2017-2021, dana cadangan US$5 

juta dari kegiatan yang didanai USAID. Namun demikian, target penggalangan dana belum tercapai dan 

BAF masih kekurangan modal. Pemodelan biaya yang diperbarui menempatkan kebutuhan pendanaan BAF 

sebesar US$1,2 juta per tahun; dengan kapitalisasi dana abadi saat ini, kapasitas pemberian hibah BAF akan 

dibatasi menjadi sekitar US$700.000 per tahun. Salah satu hambatan utama untuk meningkatkan lebih banyak 

modal adalah bahwa BAF mencakup kawasan konservasi yang secara geografis spesifik dengan kumpulan 

terbatas penyandang dana yang berminat. Banyak penyandang dana juga lebih memilih tidak menyumbangkan 

sumbangan mereka ke dana abadi, dan lebih memilih menghabiskan kontribusi mereka segera untuk program 

konservasi. 

 

Kapasitas Lokal 

Meskipun KEHATI telah sukses menyelenggarakan pelatihan penerima hibah, kesempatan belajar berkelanjutan 

diperlukan dalam berbagai topik, seperti penulisan proposal, pengelolaan keuangan, administrasi dan pelaporan 

hibah. Kapasitas rendah di bidang ini berarti penerima hibah tidak selalu dapat mengembangkan proposal yang 

memenuhi persyaratan BAF. Hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan hibah, misalnya jika penerima hibah 

tidak memiliki proses dan sistem untuk menangani dana hibah dalam jumlah besar. Ada kebutuhan khusus 

untuk terus membangun keterampilan ini di antara grup-grup lokal Papua Barat sehingga mereka dapat terus 

mengakses sumber daya BAF untuk proyek-proyek mereka. 

 
Isu terkait lainnya adalah bahwa BAF telah menargetkan pendanaannya ke KKL Bentang Laut Kepala Burung di 

Kabupaten Raja Ampat. Empat KKL di Kabupaten Kaimana belum menerima dukungan dana langsung dari BAF 

karena kurangnya kapasitas kelembagaan untuk menerima dana hibah untuk kegiatan pengelolaan KKL. CI dan 

organisasi mitra lainnya bekerja untuk membangun pengaturan kelembagaan ini, tetapi sementara itu BAF tidak 

dapat mendistribusikan hibah ke KKL ini. 

 

Sosialisasi BAF dan Kepemilikan Lokal 

BAF dirancang agar dapat diakses sepenuhnya oleh Penduduk Asli Papua Barat yang mempraktikkan konservasi 

laut dan pembangunan berkelanjutan di BHS. Namun demikian, penyebaran dan sosialisasi BAF secara 

keseluruhan dalam sektor-sektor utama masyarakat Papua Barat berjalan lambat dan penuh tantangan. Hal ini 

sebagian disebabkan oleh kecilnya bandwidth KEHATI di Papua Barat dan bahwa mandat KEHATI sejauh ini 

memungkinkannya lebih fokus pada pengelolaan hibah dan pelaporan donor, dan lebih sedikit pada jaringan dan 

komunikasi di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat lokal pada umumnya tetap tidak mengetahui BAF kecuali 

mereka adalah penerima langsung hibah, dalam hal ini mereka cenderung lebih mengenal organisasi penerima 

hibah daripada BAF. BAF sebagian besar masih dianggap sebagai program KEHATI, atau CI, daripada sebagai 

inisiatif yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat setempat. 

 
Ada juga penyelarasan dan keterlibatan yang tidak memadai di tingkat pemerintah pusat. BAF perlu 

menciptakan lebih banyak kesempatan untuk terlibat langsung dengan lembaga-lembaga kunci pemerintah, 

seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan keselarasan antara operasi BAF dan pemerintah. prioritas. 

BAF harus secara proaktif membangun saluran komunikasi reguler dengan perwakilan pemerintah nasional 

dan mencari peluang pertukaran pengetahuan. 
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Transisi ke Kapasitas Lokal 

Sasaran jangka panjang untuk BAF adalah menjadi dana yang dioperasikan oleh orang Papua Barat. Namun 

demikian, pemangku kepentingan BAF belum mengidentifikasi organisasi lokal yang memiliki kapasitas untuk 

mengambil alih tanggung jawab administratif dari KEHATI. Hal ini sering ditekankan oleh pemangku kepentingan 

Papua dan perwakilan pemerintah sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Saat ini, jalan yang jelas ke depan 

belum ditentukan. 

 

Struktur Siklus Hibah 

Dalam dua siklus hibah pertama, jeda dua bulan antara penutupan siklus lama dan awal yang baru menciptakan 

masalah kontinuitas bagi penerima hibah, yang kegiatan programatiknya harus dihentikan selama waktu ini. Hal 

ini juga membuat pengelolaan hibah menjadi tantangan bagi KEHATI. Selain itu, setiap siklus dimulai pada waktu 

yang berbeda dalam setahun dan berlangsung selama periode waktu yang berbeda, sehingga menyulitkan baik 

penerima hibah maupun KEHATI untuk merencanakan ke depan. 

 
Pemangku kepentingan juga telah menyatakan perlunya memperpanjang siklus hibah menjadi lebih dari satu 

tahun, karena hal ini akan meringankan beban administrasi penerima hibah dan juga meningkatkan keamanan 

finansial jangka panjang mereka. 

 
Pembelajaran lainnya adalah bahwa selain siklus hibah pendanaan, BAF dapat memperoleh manfaat dari jendela 

pendanaan tambahan untuk secara oportunistik mengatasi masalah dan ancaman yang muncul yang tidak 

diantisipasi pada saat pembentukannya. Pertumbuhan jumlah pariwisata dan ancaman selanjutnya dari dampak 

negatif pariwisata akan menjadi salah satu contoh, dan pandemi global merupakan contoh lainnya. 

 

Tata Kelola dan Operasi Dana 

Di tingkat pemerintahan, beberapa tantangan harus diatasi. Pertama, rasa kepemilikan yang lebih kuat di tingkat 

Komite Tata Kelola perlu didorong. Saat ini, Komite Tata Kelola bertemu dua kali setahun, yang menurut banyak 

pemangku kepentingan terlalu jarang untuk membahas isu-isu strategis dan memungkinkan diskusi mendalam 

yang dapat mendukung pengambilan keputusan utama. Harus ada lebih banyak komunikasi di luar pertemuan, 

serta lebih banyak pembaruan program dan keuangan dari KEHATI. Komite juga akan mendapat manfaat dari 

perjalanan ke Papua Barat pada hari-hari awal BAF untuk memungkinkan lebih banyak ikatan dan untuk menempa 

pemahaman dan hubungan yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan. 

 
Pemerintah pusat telah diwakili di Komite Tata Kelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

Indonesia (BAPPENAS); namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga harus dimasukkan. KKP 

adalah pemangku kepentingan pemerintah yang penting, bertanggung jawab atas komitmen Indonesia terhadap 

perlindungan laut nasional dan KKL. BHS saat ini merupakan kontributor penting bagi cakupan KKL nasional 

Indonesia (KKL BHS mewakili 18,5 persen dari total cakupan KKL Indonesia), dan BHS terus menjadi prioritas  

konservasi utama bagi negara. 

 
Untuk setiap proposal hibah, KEHATI meminta saran dari Komite Perwakilan Lokal dan Komite Sains dan 

Konservasi. Kedua komite tersebut memberikan pengetahuan dan konteks yang sangat berharga untuk 

membantu KEHATI memilih proyek yang paling strategis dan sesuai dengan budaya untuk diusulkan kepada 

Komite Tata Kelola. Selain mengomunikasikan perspektif lokal, komite memiliki pengetahuan tentang kebutuhan 

lokal dan kekurangan keterampilan/peralatan yang harus ditangani dengan hibah. Pada awalnya, tidak ada 

proses tinjauan terstruktur untuk memandu kedua komite dalam pekerjaan ini. Ini telah diperbaiki; namun 

demikian, Komite Tata Kelola masih merasa bahwa proses tinjauan dapat menjadi lebih standar dan ketat untuk 

memungkinkan mereka lebih mengandalkan rekomendasi komite. 

 
Meskipun kapasitas KEHATI telah berkembang dengan mantap sejak BAF didirikan, proses pengelolaan hibah 

dan keahlian teknisnya perlu ditingkatkan untuk mengelola hibah BAF dan mendukung penerima hibah dengan 
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lebih baik. KEHATI juga perlu mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengomunikasikan dampak 

konservasi dari pendanaan dan kegiatan BAF dalam konteks BHS yang lebih luas. Masih ada ketergantungan 

yang besar pada LSM internasional dan beberapa anggota Komite Tata Kelola untuk menyediakan konteks yang 

lebih luas ini. 

 

Protokol untuk Ketidakpatuhan 

Meskipun pencairan hibah secara umum berhasil, dalam satu kasus, penerima hibah lokal gagal menggunakan 

uang hibah seperti yang diharapkan. Penerima hibah, yang baru-baru ini didirikan sebagai LSM lokal, memberikan 

program pendidikan lingkungan kepada pemuda di seluruh BHS, menggunakan perahu yang dipasang kembali. 

BAF mengeluarkan hibah besar kepada LSM untuk mendanai perbaikan kapal dan melanjutkan pelaksanaan 

program pendidikannya. 

 
Penerima hibah membayar perbaikan kapal, yang tidak berhasil, dan kapal itu tidak dianggap layak laut. Tinjauan 

internal juga menemukan bahwa saat mengelola hibah, penerima hibah tidak menggunakan kontrol dan alat 

manajemen keuangan dasar untuk memastikan kinerja fidusia yang kuat. Masalah ini menyebabkan penangguhan 

dana hibah dan akhirnya, penghentian hibah. Segera setelah itu, LSM menjadi non-fungsional dan berhenti 

beroperasi. 

 
Setelah kejadian ini, KEHATI dan Komite Tata Kelola sepakat untuk menetapkan protokol yang jelas terkait 

dengan ketidakpatuhan dan ketidakproduktifan penerima hibah, untuk memastikan masalah kepatuhan 

dipantau secara teratur oleh KEHATI dan dapat dilaporkan kepada Komite Tata Kelola untuk tindakan korektif. 

Pembelajaran umum adalah bahwa protokol kinerja hibah harus sudah ada sejak awal, terutama ketika bekerja 

dengan organisasi baru yang mungkin memiliki kapasitas pengelolaan hibah yang lebih rendah. 

 

Dampak pada Mata Pencaharian 

Dampak hibah BAF terhadap mata pencaharian masih terbatas hingga saat ini. Sebagian besar proyek yang 

berfokus pada mata pencaharian yang didukung oleh BAF berfokus pada peluang untuk memperkuat partisipasi 

lokal dalam ekonomi pariwisata melalui pelatihan pemandu lokal, pengembangan perikanan skala kecil, dan 

proyek pengelolaan limbah padat. Di masa depan, dukungan BAF bisa lebih strategis terkait dengan mata 

pencaharian pesisir yang berkelanjutan dan pengembangan usaha bisnis berbasis terumbu. Melalui dukungan 

langsung terhadap mata pencaharian masyarakat, jenis proyek ini dapat membantu menumbuhkan rasa 

dukungan dan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat di Blue Abadi. Ini juga dapat menarik potensi dukungan 

keuangan lanjutan dari donor dan investor baru. 
 

COVID-19 dan BAF 

Pandemi COVID-19 secara fundamental berdampak pada masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia, tidak 

terkecuali di Papua Barat. Krisis global menghentikan perjalanan internasional, kejutan signifikan pada 

ekonomi pariwisata yang terus tumbuh di sana. 

 
Pendapatan publik dari biaya wisata selam tidak lagi dikumpulkan dan pemerintah provinsi dengan 

cepat mengalami kekurangan anggaran. Komunitas lokal yang mata pencahariannya bergantung pada 

industri pariwisata sangat terpengaruh, dan banyak yang kembali ke praktik yang lebih tradisional seperti 

penangkapan ikan skala kecil. Tidak adanya operasi penyelaman menyebabkan jauh lebih sedikit ‘mata 

tertuju pada terumbu’, yang menyebabkan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di 

dalam dan sekitar KKL. 

 
Selama waktu ini, dana darurat yang tersedia melalui sisa dana USAID dan dana tambahan dari Yayasan 

Walton Family disalurkan ke penerima hibah Primer BAF (pemerintah dan non-pemerintah) untuk 
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memungkinkan operasi inti, seperti pemantauan dan pengawasan KKL. Untuk penerima hibah yang 

lebih kecil dengan pilihan pembiayaan yang terbatas, penurunan pendanaan berarti banyak kegiatan 

programatik dihentikan sama sekali. 

 
Mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara online telah menghadirkan tantangan, mengingat struktur  

Komite Tata Kelola yang dinamis dengan anggota dari berbagai latar belakang. Kurangnya pertemuan pribadi 

juga telah membatasi hubungan Komite dengan kepemimpinan tradisional Papua Barat. 

 
Terlepas dari kemunduran ini, perasaan umumnya adalah bahwa BAF telah bernasib baik; pendanaan di 

luar siklus terbukti penting untuk mempertahankan tindakan konservasi utama. Mulai Juni 2021, rapat kecil 

diperbolehkan kembali selama peserta mengikuti protokol kesehatan, sehingga beberapa program dan 

kegiatan kembali dilanjutkan. 
 

Pembelajaran Dan Rekomendasi Untuk Masa Depan 

Pelajaran yang dapat diambil dari tantangan di atas sangat banyak. Menangkap dan bertindak atas hal ini akan 

memastikan bahwa Blue Abadi Fund memperkuat pengaruh positifnya di Bentang Laut Kepala Burung dan 

menjadi lebih tertanam dalam masyarakat Papua Barat. Bagian ini menguraikan beberapa pembelajaran utama 

serta jalur untuk membahas dan membangunnya. 

 

Dana Cadangan sebagai Pendanaan Jembatan Kritis 

Pembelajaran utama tentang pendanaan awal BAF. Memiliki pendanaan hibah USAID untuk diambil dari empat 

tahun pertama Dana sangat penting untuk keberhasilan awal, karena dua alasan. Pertama, memungkinkan mitra 

LSM pendiri seperti CI tetap memainkan peran pengawasan dan pengembangan kapasitas yang kuat. Kedua, 

itu memungkinkan beberapa pendanaan jembatan sementara dana abadi sedang dikapitalisasi. Hasilnya, Dana 

dapat mengatur staf dan membangun operasinya, menguji dan menyempurnakan operasi pemberian hibah dan 

membangun komunikasi, pemantauan dan evaluasi dan sistem lainnya — tanpa menggunakan hasil apa pun dari 

dana abadi. 

 
Untuk menjawab tantangan kapitalisasi BAF di masa depan, diperlukan upaya baru untuk meningkatkan modal 

cadangan dan modal abadi. Grup pemangku kepentingan Blue Abadi saat ini, termasuk anggota Komite Tata 

Kelola dan LSM internasional, harus lebih memanfaatkan posisi strategis masing-masing dengan organisasi, 

pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menggalang dana bagi BAF. Ini 

akan terkait erat dengan upaya pemasaran (lihat di bawah) untuk membantu mensosialisasikan BAF di antara para 

pemangku kepentingan dan komunitas donor; jika lebih banyak perwakilan dari masyarakat sipil, pemerintah, 

donor dan sektor swasta mengetahui keberhasilan BAF, target penggalangan dana dapat dicapai dengan lebih 

mudah. Mencapai target penggalangan dana BAF akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan BAF yang 

tersisa dan pada akhirnya memungkinkan donor keluar setelah BAF mandiri secara finansial. 

 

Membangun Proses Pembelajaran yang Sistematis dan Melanjutkan Pembangunan Kapasitas Lokal 

Pembelajaran harus terus-menerus ditangkap dan disebarluaskan pada interval kunci selama implementasi 

Blue Abadi, terutama setelah siklus hibah, misalnya, lokakarya pascahibah. Ini akan memungkinkan penerima 

hibah—biasanya tersebar di seluruh pulau—berbagi pengalaman proyek mereka dan belajar dari satu sama lain. 

Lokakarya tersebut juga akan menginspirasi penerima hibah Inovasi untuk mengembangkan program mereka 

menjadi penerima hibah Pratama. Sebagai administrator, KEHATI memiliki posisi yang baik untuk mengemban 

tanggung jawab atas lokakarya siklus pascahibah. Jika pembelajaran dapat ditangkap dengan lebih baik, hal ini 

juga akan membantu Komite Tata Kelola dan pada akhirnya para donor mengetahui apakah hibah digunakan 

secara efektif dan memungkinkan pengelolaan adaptif. 
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Pelatihan organisasi lokal KEHATI juga harus dilanjutkan. Ada kebutuhan berkelanjutan untuk bekerja secara 

langsung dengan beberapa LSM lokal untuk melatih mereka tentang prosedur pemberian hibah BAF dan 

memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola pendanaan hibah dan melaksanakan kegiatan proyek 

secara efektif. Ini telah menjadi aspek penting dari kerja KEHATI dengan penerima hibah BAF dan diharapkan 

akan terus berlanjut. 

 

Meningkatkan Upaya Komunikasi dan Penjangkauan 

Mempromosikan BAF sebagai salah satu dana perwalian konservasi terbesar di dunia yang melindungi 

beberapa ekosistem terumbu karang terpenting di Bumi harus lebih aktif dipromosikan ke khalayak nasional 

dan internasional. Sebagian besar dari empat tahun pertama Blue Abadi telah dikhususkan untuk memulai dan 

memperkuat sistem operasi, yang mengakibatkan kurangnya investasi dalam komunikasi, penjangkauan, dan 

penceritaan seputar dampak Dana. Baru-baru ini BAF memantapkan kehadirannya secara online dan mulai 

mengembangkan konten bercerita seputar pencapaian penerima hibah. 

 
Tantangan terkait lainnya adalah bahwa anggota Komite Tata Kelola, yang dapat berfungsi sebagai duta terbaik 

untuk pencapaian BAF, hanya bertemu dua kali per tahun dan oleh karena itu tidak diperbarui secara berkala 

tentang pencapaian proyek/penerima hibah BAF. BAF perlu meningkatkan alur komunikasi internal ini sehingga 

anggota komite dapat berbicara secara mendalam tentang dampak dan pencapaian BAF kepada audiens 

pemangku kepentingan utama. 

 
Di tingkat lokal, BAF harus bertujuan meningkatkan visibilitas di Papua Barat dan mencari cara untuk berpartisipasi 

secara proaktif dalam acara dan keterlibatan komunitas di mana BAF dapat menampilkan kemitraannya dengan 

grup lokal dan pekerjaan yang didukungnya. Yang penting untuk upaya ini adalah melengkapi KEHATI dengan 

mandat, dana dan kapasitas untuk menyalurkan lebih banyak sumber daya ke dalam pemasaran dan sosialisasi di 

lapangan di Papua Barat. 

 

Mengembangkan Jalur untuk Mendirikan Organisasi Lokal 

Pemangku kepentingan BAF perlu mengatasi kurangnya kapasitas lokal untuk akhirnya mengambil alih tanggung 

jawab administratif dari KEHATI. Strategi untuk mengidentifikasi organisasi lokal harus dikembangkan dan 

tanggung jawab di antara pemangku kepentingan BAF didefinisikan dengan jelas, termasuk tanggung jawab 

pendanaan. Pembangunan kapasitas lokal juga akan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan lokal dan 

membuka jalan bagi pembentukan organisasi lokal. Misalnya, magang di KEHATI dapat ditawarkan kepada 

penduduk lokal Papua sebagai cara untuk memulai transfer pengetahuan. 

 

Terapkan Siklus Hibah yang Lebih Panjang dan Lebih Konsisten 

Mengingat gangguan yang disebabkan oleh krisis COVID-19, waktu dan jarak dukungan hibah untuk organisasi- 

organisasi utama terbukti menantang. Kesenjangan antara siklus pendanaan perlu dijembatani sehingga kegiatan 

programatik tidak harus berhenti sementara penerima hibah menunggu pendanaan baru; pilihan juga harus 

dieksplorasi untuk memperpanjang siklus hibah sehingga mencakup periode yang lebih lama. 

 
Setelah berakhirnya pendanaan USAID pada tahun 2021, BAF akan bertransisi menggunakan dana abadinya. Ini 

akan menghasilkan prosedur pemberian hibah yang terjadi pada basis siklus hibah yang lebih terstruktur, yang 

akan membantu mengatasi masalah waktu dan jarak siklus hibah. 

 

Mengatasi Tantangan Tata Kelola dan Operasional 

Memberikan pembaruan dan informasi yang lebih sering kepada Komite Tata Kelola yang memungkinkan 

diskusi yang lebih bermanfaat merupakan langkah penting yang harus diambil. Mempertimbangkan kesulitan 

mengadakan rapat komite secara online selama pandemi, pertemuan tatap muka akan lebih disukai, jika 

memungkinkan. Sebuah proses untuk komunikasi yang lebih sering antara pertemuan tahunan juga harus 

dilaksanakan. 
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Proses yang relevan yang memungkinkan KEHATI dan anggota Komite Penasihat Investasi bertemu setidaknya 

sekali setahun harus ditetapkan, dan lebih banyak orang Papua lokal harus berpartisipasi dalam komite; meskipun 

keterampilan teknis mungkin kurang, termasuk anggota masyarakat akan menjadi awal yang penting untuk 

mentransfer pengetahuan. 

 

Mengelola Tekanan Pariwisata Masa Depan 

Kedatangan wisatawan ke Raja Ampat telah meningkat 3.000 persen antara tahun 2007 dan 2019 dan telah 

memberikan manfaat sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat lokal; tetapi pariwisata juga membawa 

tantangan tertentu. Turisme berlebihan di daerah dengan lalu lintas tinggi seperti KKL Selat Dampier telah 

menyebabkan kerusakan pada beberapa habitat yang rapuh. Ada juga peningkatan operator selam yang kurang 

memiliki pengalaman dan/atau standar keselamatan yang sesuai. 

 
Untuk mengelola tekanan pariwisata di masa depan dengan lebih baik, strategi untuk mengurangi dampak negatif 

dan mendistribusikan manfaat secara lebih luas harus dikembangkan. Ini termasuk memperlengkapi manajer 

pariwisata lokal dengan lebih baik dan mempromosikan beragam lokasi wisata secara geografis. Sejumlah besar 

dana hibah telah mendukung masyarakat sipil, perusahaan, dan grup masyarakat Papua Barat untuk melanjutkan 

pekerjaan mereka dalam kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan ini diharapkan menjadi area 

yang berkembang untuk investasi BAF. 
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Memperluas Cakupan Programatik dan Gender 

Tidak diragukan lagi, ada ruang untuk memperluas tema dan geografi untuk dukungan BAF; program penerima 

hibah perlu diperluas sehingga mencakup lebih banyak kegiatan, seperti proyek yang berfokus pada mata 

pencaharian dan program baru untuk mendidik konstituen Papua Barat, termasuk masyarakat lokal dan nelayan, 

tentang perlunya konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

 
Untuk memastikan bahwa perempuan berpartisipasi secara adil dalam dan menerima manfaat dari program- 

program yang didukung BAF, perlu ada fokus pada isu-isu pengarusutamaan gender dan memasukkan 

persyaratan gender ke dalam proyek. Melalui pemberian hibah, BAF secara aktif mendorong penerima 

hibah untuk memaksimalkan partisipasi perempuan dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan KKL; namun 

demikian, keterlibatan perempuan dalam pelatihan, program mata pencaharian, pertemuan masyarakat, dll. 

perlu ditingkatkan. Komite Perwakilan Lokal, yang memiliki hubungan dekat dengan penduduk lokal Papua, 

memiliki peran kunci dalam mengomunikasikan masalah terkait gender atau kekurangan keterampilan kepada 

KEHATI dan Komite Tata Kelola. 

Kesimpulan 

Menyiapkan dasar untuk dukungan pendanaan jangka panjang untuk konservasi laut yang dipimpin masyarakat 

di Papua Barat hanya dimungkinkan karena upaya dan dedikasi dari Inisiatif Bentang Laut Kepala Burung 

(Bird’s Head Seascape/BHS). Dengan lebih dari satu dekade kolaborasi yang mendalam antara masyarakat, 

masyarakat sipil dan pemerintah dan mitra pembangunan utama, BHS meletakkan dasar yang kuat untuk 

desain dan pembentukan Blue Abadi Fund (BAF). Pada awalnya, BAF mampu memanfaatkan hubungan yang 

telah terjalin ini untuk membangun model tata kelola yang kuat yang menekankan pentingnya pengelolaan 

keanekaragaman hayati laut oleh masyarakat adat Papua Barat, hubungan antara sumber daya pesisir 

yang dikelola masyarakat dengan pemerintah dan mata pencaharian serta pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan. 

 
Sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang, BAF menggabungkan banyak standar “praktik terbaik” yang 

harus ditegakkan oleh dana konservasi, termasuk badan pengatur yang beragam dan administrasi hibah yang 

efektif. Beroperasi dalam konteks masyarakat lokal, BAF telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

suara dan perspektif West Papua dimasukkan dalam semua perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. 

Prioritas ini telah memandu tujuan utama BAF—mendukung pekerjaan konservasi inti orang Papua Barat untuk 

melindungi ekosistem vital ini. Selama lima tahun terakhir, BAF telah menyediakan dana hibah tetap untuk 

mendukung grup utama pemerintah dan organisasi masyarakat yang menerapkan pengelolaan bersama jaringan 

kawasan perlindungan laut. 

 
Tujuan utama lain dari BAF—mendukung komunitas dan organisasi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan 

konservasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh BHS—telah menghadapi beberapa rintangan dalam 

pelaksanaannya. Terutama, inisiatif tersebut telah berjuang untuk sepenuhnya menanamkan ambisi dana tersebut 

ke dalam masyarakat Papua Barat dan mempertahankan kehadiran langsung yang dapat dikenali di BHS. 

Pandemi global tentu saja menambah tantangan operasional ini. Dan, meskipun BAF telah mendukung usaha 

berbasis masyarakat dan mata pencaharian yang berkelanjutan, aspek ini dapat diperkuat untuk dampak yang 

lebih dalam. 

 
Ke depan, pada tahun 2022, BAF akan memperbarui rencana strategis lima tahunannya. Memiliki kesempatan 

sekarang untuk merenungkan keberhasilan BAF dan bidang tantangan utama akan membantu dana tersebut 

dengan baik karena terlihat memperkuat aspek-aspek kunci dari tata kelola, operasi, dan pemberian hibahnya— 

semuanya untuk membantu memastikan bahwa kapasitas lokal Papua Barat untuk melindungi dan mengelola 

secara berkelanjutan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dari Bentang Laut Kepala Burung terus 

dibangun dan dipertahankan dari waktu ke waktu. 
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Saat kami terus berupaya untuk menutup dana, inisiatif ini 

Mitra 
 
 

 
 

 
 
 
 

Kontributor Dana: 

Hingga saat ini, Blue Abadi Fund telah mendapatkan investasi sebesar US$23,45 juta melalui kontribusi yang 

besar dari filantropi utama dan lembaga publik. 

mencari mitra dan investor baru untuk memastikan perlindungan jangka panjang dari beberapa habitat laut 

paling beragam di dunia sambil memastikan ketahanan pangan dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi 

masyarakat lokal. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: blueabadifund.org 

https://blueabadifund.org/

